
                                                                                 Katowice 30.07.2021 

 

 

Protokół przebiegu posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Biathlonu 

nr Z-27/07/ 2021 z dnia 30.07.2021 roku 

 

  

Obecni na posiedzeniu: 

 

1. Zbigniew Waśkiewicz  Prezes 

2. Józef Staszel   Wiceprezes 

3. Joanna Badacz                              Sekretarz 

4. Edward Jakieła 

5. Urszula Filip 

6. Adam Górecki 

7. Jan Piczura 

8. Krzysztof Nowak 

 

Goście:  

  

1. Tomasz Bernat 

2. Justyna Kowalczyk 

 

 

Prezes Polskiego Związku Biathlonu Zbigniew Waśkiewicz rozpoczął zdalne posiedzenie Zarządu 

i przywitał wszystkich obecnych. Poinformował o tym, że posiedzenie będzie nagrywane. 

Następnie przedstawił porządek obrad posiedzenia, który zatwierdzono jednogłośnie. 

  

 

Program posiedzenia: 

1. Zatwierdzenie protokołu z Zarządu z dnia 24.06.2021. 

2. Informacja o przyznanych dodatkowych środkach z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu. 

3. Zatwierdzenie składu Reprezentacji na Mistrzostwa Świata w biathlonie letnim Nove 

Mesto. 

4. Zmiana struktury organizacyjnej PZBiath. 

5. Sprawy różne. 

 

Ad. 1.   Zatwierdzenie protokołu z Zarządu z dnia 24.06.2021. 

 

Zatwierdzono jednogłośne protokół z  Zarządu z dnia 24.06.2021 

 

Ad. 2. Informacja o przyznanych dodatkowych środkach z Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Prezes PZBiath.- wnioskowaliśmy do Ministerstwa o 1 800 000,00 zł na zakup nowych strzelnic 

do Kościeliska i Czarnego Boru. Otrzymaliśmy 1 000 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej, ale mamy zapewnienie na pozostałe środki. Jak zrobimy całą dokumentacje na zakup 

automatów jest szansa, że pozostałe środki otrzymamy szybciej. 

T.Bernat- kwota 1 800 000,00 zł wynika z wyliczeń zakupu 30 automatów do Kościeliska                            

na kwotę 1 200 000,00 zł i 21 automatów do Czarnego Boru – 600 000,00 zł. Dostaliśmy                                  



1 000 000,00 zł, ale z IBU możemy otrzymać 20 000,00 euro. Termin realizacji XII 2021. Konieczne 

jest przygotowanie miejsca pod automaty. Propozycja moja jest taka, by zrobić pełną konstrukcję 

pod strzelnicę, a w  drugim etapie kupić 30 tarcz do Kościeliska  i dogadać się z firmą wykonującą 

zlecenie na zlecenie całego zadania, kupić część automatów do Czarnego Boru- po uzyskaniu 

finansów kupić pozostałe do Czarnego Boru. 

 

Prezes PZBiath.- są to finanse publiczne, mamy zapewnienie na brakująca kwotę. Z IBU środki 

możemy przeznaczyć tylko na zakup automatów. Obecnie nie możemy zrobić tego w całości, mimo 

iż firma może poczekać na środki. Jeśli będzie inspekcja i zobaczą pełne strzelnice nie otrzymamy 

kolejnych środków. Zróbmy przetarg na 1 000 000,00 zł, jak zamkniemy pierwszy etap 

zawnioskujemy  o kolejne środki. Przetarg może być dwuetapowy, by w kolejnym etapie 

współpracować z tym samym wykonawcą. Proszę o decyzje ewentualnie inne propozycje. 

 

U.Filip - rozwiązanie bardzo sensowne, fajnie, że tak szybko działamy. Musimy mieć wykonaną 

podbudowę pod automaty? Nie wiem czy najpierw nie musimy dokonać naprawy wału strzelnicy. 

 

A. Górecki- do wykonania robót na strzelnicy muszę chyba uzyskać pozwolenie na budowę, może 

wystarczy tylko zgłoszenie. Propozycję Prezesa uważam za mądrą strategię. Proszę by T.Bernat 

wspierał nas w sprawach technicznych co do przygotowania obiektu. 

 

U.Filip - czy będę mogła przeprowadzać zawody mając różne automaty na strzelnicy? 

 

T.Bernat - deklaruję swoją pomoc. Nowością jest wycofanie w przyszłości  ołowiu ze strzelnic. 

Firma z którą rozmawiałem, przygotuje dwie strzelnice, ale część poczeka w magazynie. Tak 

będzie możliwość przeprowadzenia zawodów 

 

Prezes PZBiath. - trzeba to sprawnie przeprowadzić  by realizacja była na XII 2021, z decyzją 

możemy miesiąc poczekać. 

 

J.Piczura- działania są dobre, proszę by T.Bernat wysłał mi dokumentacje techniczną na maila 

potrzebne mi będą by pozyskać środki na prace budowlane. 

 

J.Staszel- proszę o zakres robót jakie musimy przeprowadzić oraz specyfikację sprzętu jaki jest 

planowany zakup. Część sprzętu mamy i możemy zaoszczędzić. 

 

T.Bernat- zrobimy weryfikację i z niektórych punktów możemy zrezygnować. Jednak sugeruję 

całościowy zakup bo części się zużywają. Nie wchodzi w grę wykonanie zadaszenia częściowego, 

bo firma nie da gwarancji na sprzęt. 

 

Prezes PZBiath. - stary sprzęt, który jest własnością związku przekażemy innym ośrodkom. 

Kupmy wszystko całościowo nie nowe obiekty wyglądają porządnie. 

 

J.Staszel - robienie tarcz na raty jest bezsensownym, ja potrzebuje komplet tarcz. 

 

Prezes PZBiath.- popatrzmy na to z perspektywy finansowej, obecnie brakuje nam 200 000,00zł. 

Ograniczeni jesteśmy przetargiem i przepisami. 

 

J.Piczura- Ministerstwa tak działają, że są większe szanse na pozyskanie pieniędzy jak zrobimy tak 

jak proponuje Prezes. 

 



Prezes PZBiath.- otrzymaliśmy jeszcze dodatkowe środki na przyczepę 130 000,00zł. 

 

Ad. 3. Zatwierdzenie składu Reprezentacji na Mistrzostwa Świata w biathlonie letnim Nove 

Mesto. 

Prezes PZBiath. -  wyjazd na MŚ nie jest finansowany z Ministerstwa jako udział w zawodach, 

oficjalnie jedziemy na zgrupowanie ze startem kontrolnym. 

 

J.Kowalczyk - po przeprowadzeniu sprawdzianu w Kościelisku i konsultacji z trenerami A.Jakiełą 

i A.Kołodziejczykiem proponuję następujący skład:  

• M.Hojnisz, K.Żuk, M.Gwizdoń, K.Cichoń, K.Zbylut, A.Mąka 

• G.Guzik, W.Skorusa, A.Nędza-Kubiniec, Ł.Szczurek 

• W.Janik, W.Filip 

• J.Jakieła, M.Piczura 

• Trenerzy - A.Cyl, A.Kołodziejczyk, A.Jakieła 

 

Składy zatwierdzono uchwałą jednogłośnie 

 

J.Staszel - czy jest jakieś uzasadnienie, że na MŚ nie jedzie kadra młodzieżowa 

 

Prezes PZBiath.- decyzja trenerów prowadzących kadry młodzieżowej. Możemy ich zaprosić na 

kolejny zarząd i zadać to pytanie.  

 

Ad. 4. Zmiana struktury organizacyjnej PZBiath. 

Prezes PZBiath. zaproponował zmiany w strukturze organizacyjnej Związku.  Zmiany dotyczą: 

• Prezes urzędujący stanie się Dyrektorem zarządzającym 

• Patryk Niszczuk obecnie asystent stanie się menadżerem do spraw zarządzania 

 

Zmiany przyjęto uchwała jednogłośnie 

 

Ad. 5. Sprawy różne 

• Odbyła się inspekcja w Dusznikach Zdrój w sprawie przedłużenia licencji B, choć 

Burmistrz zawnioskował o licencje A. Po inspekcji zostały wydane zalecenia do 

wykonania, by otrzymać Licencje - obecnie obiekt nie posiada żadnej licencji. 

• Karabiny- 90% karabinów mamy już zweryfikowanych. Jeszcze przegląd trwa. Duszniki 

już są gotowe oddać 5 karabinów- sprawa jest w toku. 

• U.Filip na obiekcie w Dusznikach H.Matusik miał wypadek na skutek złego 

przygotowania obiektu. Czy kadra jest ubezpieczona? 

Prezes PZBiath.- mamy ubezpieczonych zawodników, ale zawodnik musi złożyć 

dokumentację do związku osobiście wtedy rozpocznie się procedura. 

• J.Staszel - nie otrzymaliśmy informacji jakie było dofinansowanie MP w Czarny Borze, ja 

potrzebuję środków na przygotowani obiektu do MP na nartorolkach. 

Prezes PZBiath.- proszę się zwrócić pisemnie do związku. 

J. Staszel- kto odpowiada za powołania na zgrupowania z programu Mały Wielki Polak. 

Dlaczego Kadra Młodzieżowa nie jedzie na MŚ na nartorolkach, tyle pieniędzy 

przeznaczamy na ich szkolenie. Dlaczego ich szkolenie realizowanie jest tylko w 

Zieleńcu. Czy nie uważacie, że to sią za młodzi zawodnicy by mieli tyle dni wyjazdowych. 

Plany treningowe nie są wysyłane do klubów, nie mamy wiedzy co robią zawodnicy. 

Program Mały Wielki Polak powinien być realizowany w regionach, obecne działania -

parę zgrupowań - jest bezcelowe . Komisja szkoleniowa nie podejmuje, żadnych decyzji, 

nie tak to powinno się odbywać. Komisja powinna opiniować powołania. 



Prezes PZBiath.- zaprośmy trenerów kadr to wyjaśnimy sobie niektóre problemy, oni 

odpowiadają za program i kogo tam powołują. Trenerzy opracowali plany i oni 

odpowiadają za przygotowania zawodników. To trenerzy klubowi przesadzają                                   

z obciążeniami w klubach, zawodnicy nie uzupełniają dzienniczków. Uważam, że 

związek przekazuje duże środki do klubów i przekazanie tego programu do regionów 

nie jest uzasadnione. Zresztą otrzymaliśmy dotacje na ten program, bo szkolimy 

centralnie. Jeśli są inne propozycje do realizacji tego programu to proszę je złożyć. 

K.Nowak - związki raczej nie wspierają finansowo klubów tak jak my robimy. Kluby 

mogą same pozyskiwać dotacje z innych źródeł. Nasz związek bardzo wspiera regiony,    

a nie jest to jego rola. Dyskusja zmierza w złym kierunku. 

• Prezes PZBiath.- trwa jeszcze badanie sprawozdania finansowego jak skończymy 

ustalimy termin Walnego zgromadzenia. 

 

1. Uchwała nr Z- 27/01/2021  

   z dnia 30.07.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

 

2. Uchwała nr Z- 27/02/2021  

   z dnia 30.07.2021  Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie zatwierdzenia protokołu z Zarządu z dnia 24.06.2021 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

3. Uchwała nr Z- 27/03/2021  

   z dnia 30.07.2021 Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie Zmiany struktury organizacyjnej PZBiath. 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

4. Uchwała nr Z- 27/04/2021  

  z dnia 30.07.2021  Polskiego Związku Biathlonu  

   w sprawie Zatwierdzenia składu Reprezentacji na Mistrzostwa Świata w biathlonie letnim Nove 

    Mesto. 

 

I. Zatwierdza się  

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

ZA: 8; PRZECIW: 0, WSZTRZYMAŁO SIĘ: 0.  

 

 

 


